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Openingslied:  Want je hebt een droom 
  
Soms ben je alleen, en een beetje bang misschien 
verlies je de moed, ga je alles donker zien 
O, ja, je probeert, maar je ziet het de mist in gaan 
en dan, dan komt het erop aan! 
 
Refrein: 
Want je hebt een droom, dat alles anders kan, 
dat niets je tegenhoudt, je weet; het komt ervan 
Ja, je hebt een droom, die altijd sterker is  
dan alle duisternis.  Ja, je hebt een droom! 
 
En je kijkt om je heen, in je eigen buurt misschien 
je ziet er zoveel die het eigenlijk ook niet zien 
Ze staren zich blind op wat er is misgegaan 
en dan, dan komt het erop aan!  
Refrein 
 
En wat kun je doen? Is het niet teveel misschien? 
Wat ziet het eruit, het is niet om aan te zien! 
De wereld is ziek, hoe moet het ooit beter gaan? 
Dus toch, dus komt het erop aan!  
Refrein 
 
 
Woord van welkom   
 
 
Gebed  om vergeving       
 
Even stilstaan, even kijken 
naar wat deze week ons bracht. 
Naar wat goed was en wat fout was, 
wat je zei en wat je dacht. 
Wat we deden om te helpen. 
Wat er misging deze week. 
Want er waren wel eens ruzies 
en soms waren we van streek.
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Even stilstaan bij dat alles. 
Goede God, wil naast ons staan  
Help wat scheef is recht te zetten 
en weer samen door te gaan 
Geef ons oog voor wat er goed ging, 
voor wat prettig was en fijn. 
Help ons daarop door te bouwen 
en elkaar tot steun te zijn 
 
 
Gloria 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
Gloria, Gloria, alleluja, alleluja.  
 
 
Openingsgebed   
 
Goede God, maak ons stil en open voor uw woord, 
dat liefde en eenheid in ons mag groeien. 
Help ons saamhorigheid te zijn 
een gemeenschap in de Geest van Hem,  
in wiens naam wij hier samen zijn: 
Jezus, uw Zoon en onze Heer. 
 
 
Verhaal:  God houdt van jou          
 
Ben je groot of klein, of ergens tussenin, 
God houdt van jou! 
Ben je mooi of niet, een dubb’le onderkin, 
God houdt van jou! 
 
Hij kent je als je blij bent,       
Hij kent je als je faalt. 
Hij kent je als je droevig bent, 
Hij kent je als je straalt. 
Een meisje of een jongen, 
het speelt voor hem geen rol: 
God houdt van jou (in al je kleuren) 
God houdt van jou!
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Ben je lief of boos, eender elk gezicht,  
God houdt van jou! 
Ben je rond en zwaar, of ben je vederlicht, 
God houdt van jou!   
 
Ben je bang of stoer, of maak je veel kabaal, 
God houdt van jou! 
Ben je bruin of blond, zelfs al ben je kaal, 
God houdt van jou!  
 
Ben je in een groep, of helemaal alleen, 
God houdt van jou! 
 
 
Lied:    Hou je aan de regels 
 
Refrein: 
Hou je aan de regels, anders maak je brokken 
Hou je aan de regels, en kijk goed uit je doppen 
Hou je aan de regels, anders gaat het fout 
Hou je aan de regels, dat geldt voor jong en oud 
 
De vader van mijn vriendje heeft een hele stoere bak 
met spoilers, brede bandjes, automaat en kanteldak 
Hij reed laatst veel te hard en heeft de bocht toen niet gezien 
Nu zit ‘ie met een schade van een mieletje of tien, dus…  
Refrein 
 
Gisteren na schooltijd ging ik even naar de stad 
en heb toen bij de speelgoedzaak een barbiepop gejat 
Ik werd helaas betrapt en kreeg meteen proces verbaal 
en stond toen met een rooie kop vreselijk voor paal, dus… 
Refrein 
 
Fikkie stoken vind ik echt het mooiste wat er is 
Maar na de laatste keer toen ging het wel een beetje mis 
Het leek eerst zo onschuldig met alleen die oude krant 
Maar nu is het schuurtje tot de grond toe afgebrand, dus… 
Refrein
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Van Mark Rutte, hij is de minister-president, 
mogen we niet leven zoals wij dat zijn gewend 
Als wij daaraan gehoorzaam zijn en doen wat hij ons zegt 
dan komen we uiteindelijk toch nog goed terecht, dus… 
Refrein 
 
         
Bijbelverhaal:  Samen in Zijn Naam  (naar Mattheüs 18) 
 
God wil dat iedereen weet dat je bij Hem welkom bent.  
Gods liefde voor de mensen is heel erg groot. 
Jezus zei daarover tegen zijn leerlingen:  
“God wil dat er vriendschap is; dat mensen in vrede en liefde met  
elkaar leven. God zegt dat wij allemaal met elkaar verbonden 
zijn, hier op de aarde en in de hemel.  
Wil je ècht samen in vrede leven, dan zal Hij helpen om die 
vrede te laten komen. Je kunt er samen God om bidden.  
God zegt zelfs: "Al ben je maar met z’n tweeën of met z’n  
drieën, als je bidt met elkaar, dan ben Ik bij jullie!" 
 
 
Samen in gesprek  
 
 
Geloofsbelijdenis:  Wij geloven ....        
 
Wij geloven in de Vader die de grote wereld schiep, 
die Zijn volk door bloed en tranen naar het land van vrijheid riep. 
 
Refrein:   
Al wie leeft zal gaan geloven, dat wij samen gaan naar Hem. 
Om Zijn grote naam te loven in het nieuw Jerusalem. 
 
Wij geloven in de Zoon die uit de dood verrezen is, 
die op dood en leven toonde dat ons leed geleden is.  
Refrein. 
 
Wij geloven in de Geest die onze dorre aarde drenkt, 
die de stomme weer doet spreken, en de doden leven schenkt. 
Refrein.
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Voorbede  en  Intenties      met gesproken acclamatie 
 

Acclamatie:  Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons 
 
 
Collecte        
 
 
Collecte lied:  Ik zal er zijn 
 
Als je eenzaam bent of in het duister 
denk dan aan mij en roep mijn naam 
Als geen mens je kent en niemand luistert 
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan 
 
Als een vriend wil ik je dragen  
alle dagen, ik zal er zijn. 
Als een ster in donk’re nachten 
zal ik wachten, ik zal er zijn. 
Wees niet bang voor de stilte om je heen 
Wees niet bang, ik laat je niet alleen 
Als een vriend wil ik je dragen 
Alle dagen, ik zal er zijn 
 
Drukt de hele wereld op je schouders  
en spoken zorgen door je hoofd 
Er is iemand die je kunt vertrouwen, 
die van je houdt en die echt in jou gelooft 
 
Als een vriend wil ik je dragen….. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Goede God, 
U brengt ons samen rondom brood en beker 
en nodigt ons aan uw tafel. 
Wij bidden U: houd maaltijd met ons 
en versterk de band die ons bindt met U en met elkaar. 
Dat vragen wij U door Hem, in wiens naam wij hier samen zijn: 
Jezus, uw Zoon en onze Heer.
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V:  De Heer zal bij u zijn.  
Al: De Heer zal u bewaren.  
V:  Verheft uw hart.  
Al: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
V:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Al: Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God,  
om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden  
zullen wij U danken, altijd en overal.  
 
In U leven, bewegen en zijn wij.  
Zolang wij in dit leven zijn,  
ondervinden wij elke dag uw liefde;  
meer nog, Gij verzekert ons van het eeuwig geluk:  
want als eerste gave bezitten wij de Geest,  
die Jezus van de dood heeft opgewekt.  
Zo hebben wij het vaste vertrouwen  
dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn.  
 
Daarom brengen wij U dank  
en met de engelen roemen wij uw grote daden, 
en zingen (zeggen) U toe vol vreugde:  
 
Al: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 
 
Eucharistische gebed 
 
Wij bidden U, dat wij zoals Jezus mogen zijn, vooral op die  
momenten, wanneer wij elkaar zo hard nodig hebben. 
Zo zijn wij biddend rond deze tafel en denken eraan terug, hoe Je-
zus onder ons wilde blijven in deze tekenen van brood en wijn. 
Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, 
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed 
van Jezus Christus onze Heer. 
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Daarom doen wij wat Jezus deed op die laatste avond van zijn le-
ven. Hij nam het brood en zei: 
“Neemt en eet hiervan, jullie allen, want dit is Mijn lichaam dat voor 
jullie gegeven wordt.” 
Daarna nam Hij de beker met wijn, zegende U weer en gaf hem aan 
Zijn leerlingen met de woorden: 
“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van 
het nieuwe altijddurende verbond. Dit is mijn Bloed dat voor u en alle 
mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen 
om Mij te gedenken.” 
Overal ter wereld brengt klein en groot U hulde.  
Samen met de hele kerk bidden wij tot U, met onze paus en onze 
bisschoppen. En in de hemel loven U de maagd Maria, de apostelen 
en alle heiligen. Omdat U nooit iemand vergeet, bidden wij u voor de 
mensen van wie wij houden en voor allen die in Uw vrede zijn ge-
storven. Denk aan hen die lijden en verdriet hebben, vergeet niet uw 
grote familie van christenen en alle mensen van de hele wereld. 
Door Hem, en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. 
 
 
Onze Vader   gesproken                         
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
                                 
Vredesgebed     
      
Wij zijn in Jezus' Naam verenigd rond deze tafel. 
Daarom bidden wij: Heer Jezus, maak onze droom waar: 
dat wij leven in gerechtigheid en vrede, 
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dat wij uw vrede zichtbaar maken 
in onze onderlinge verbondenheid en betrokkenheid op elkaar. 
Dat vragen wij U, die leeft bij God tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
Geef elkaar een teken van vrede… 
 
 
Vredeslied:   Vrede wens ik je toe / Sjaloom 
 
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe! 
 
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim 
Sjaloom, sjaloom 
Lehitra-oth, Lehitra-oth 
Sjaloom, sjaloom! 
 
Vrede wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Vrede wens ik je toe! 
 
 
Uitnodiging tot communie   
 
V: Zalig zij……. 
Allen: Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
  
Communielied:  You Say / I believe 
 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low?  
Remind me once again just who I am,                                             
be-cause I need to know (ooh oh) 
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You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 
 
The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh) 
 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
Oh, I believe 
 
Taking all I have and now I'm laying it at Your feet 
You have every failure God, and You'll have every victory, (ooh oh) 
 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 
 
Oh I believe (I), yes I believe (I) 
What You say of me (I) 
Oh I believe 
 
 



  11 

Slotgebed  
       
Als je in mijn naam met vrienden samenkomt, 
ben Ik in jullie midden – zegt God. 
Ik wil luisteren naar alles wat jullie bezighoudt: 
naar jullie verdriet, maar ook naar jullie vreugde. 
En Ik wil mijn licht over jullie laten schijnen 
en jullie laten delen in het geheim van liefde  
dat alles en iedereen omvat. 
Durf je daarom aan Mij toevertrouwen! 
Laat Mij je Herder zijn, je Gids en je Vriend. 
En je zult merken dat Ik een droom van vrede voor je heb. 
 
 
Mededelingen 
    
 
Wegzending en zegen 
  
  
Slotlied: This little light of mine 
 
This little light of mine, I’m gonna let it shine 
This little light of mine, I’m gonna let it shine 
This little light of mine, I’m gonna let it shine 
Let it shine, let it shine, let it shine 
 
All in my heart, I’m gonna let it shine 
All in my heart, I’m gonna let it shine 
All in my heart, I’m gonna let it shine 
Let it shine, let it shine, let it shine 
 
This little light of mine, I’m gonna let it shine 
This little light of mine, I’m gonna let it shine 
This little light of mine, I’m gonna let it shine 
Let it shine, let it shine, let it shine 
 


